
Ružica Petrovič, univ.dipl.soc.del., CSD Maribor

DOMUS MEDICA, 15.9.2015

NA POTI K IZBOLJŠANEMU 

SODELOVANJU CENTROV ZA 

SOCIALNO DELO Z ZDRAVSTVOM



TRDITVE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV O 

SODELOVANJU S CSD-JI:

• premajhna povezanost z delavci CSD (tudi s policijo, tožilstvom)

• slabe izkušnje s socialno službo

• strah za lastno varnost v primeru prijave nasilja  CSD-ju

• neučinkovitost CSD-jev in drugih institucij (policija, pravosodje)

• prepočasnost ukrepanja CSD-jev

• pomanjkanje informacij o protokolih sodelovanja

• etična vprašanja 

• potreba po krepitvi socialnih služb v zdravstvu, ki bi se bolj 

učinkovito povezovale s CSD-ji

• po prijavi ni povratnih informacij 

• nameren spregled prijav  nasilja



PRIČAKOVANJA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV OD CSD:

• povratne informacije po prijavi nasilja 

• dokazovanje trditev žrtve

• hitre rešitve 

• kaznovanje povzročiteljev



PRISTOJNOSTI CSD OB REŠEVANJU 

NASILJA V DRUŽINI



TEMELJNA ZAKONODAJA:

• Zakon o preprečevanju nasilja v družini  (ur. L. RS št. 

16/08)

• Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov 

za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih 

služb pri obravnavi nasilja v družini (Ur. L. RS št. 31/09) 

• Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. list 

RS 69/04 - prečiščeno besedilo)

• Zakon o socialnem varstvu



CENTER ZA SOCIALNO DELO OB SPREJETI PRIJAVI:

• izvede vse potrebno za zaščito žrtve

• zbira informacije o ogroženosti žrtve

• ustanovi in vodi multidisciplinarni tim

• če gre za kaznivo dejanje obvesti policijo

• centri za socialno delo in policija se o aktivnostih in

delovanju skladno s pristojnostmi in pravili stroke

medsebojno uskladita

• v roku 5 dni posreduje informacijo o začetih

aktivnostih organu, ki je posredoval obvestilo



• Center za socialno delo sume kaznivih dejanj  NE PREISKUJE 

in NIMA POOBLASTIL za izrek kakršnih koli  sankcij 

povzročiteljem nasilja.

• Polnoletnim žrtvam nasilja lahko PONUDI umik v varno okolje in 

vključitev v različne oblike pomoči znotraj CSD, ali pa v različnih 

programih vladnih in nevladnih organizacij.

• Vključitev v ponujene oblike pomoči za žrtev, kot tudi za 

povzročitelje nasilja je PROSTOVOLJNA

• Zaščita otrok je prednostna naloga.



SOCIALNOVARSTVENE STORITVE:

• Socialna preventiva

• Prva socialna pomoč

• Osebna pomoč

• Pomoč družini: 

- na domu

- za dom



NAMEN ZAKONA:

• opredelitev nasilja

• dolžnost nudenja pomoči žrtvi

• zagotoviti strokovno obravnavo žrtvam

• sodelovanje med institucijami

• zagotavljanje varnosti žrtvam

• brezplačna pravna pomoč

• strokovno delo s povzročiteljem

• pomoč v čim krajšem času



„…odgovorne osebe organov in organizacij, ki so 

pozvane k pripravi načrta pomoči, so dolžne zagotoviti 

sodelovanje predstavnikov organov in organizacij na 

MDT… „ (15. čl. ZPND)



PRAVILNIK O SODELOVANJU ORGANOV TER DELOVANJU CSD,  

MULTIDISCIPLINARNIH TIMOV IN REGIJSKIH SLUŽB PRI 

OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI

(UR. L. RS 31/09)

• vsi organi so v 24 urah od seznanitve z okoliščinami dolžni 

obvestiti center za socialno delo ali policijo

• informacija se posreduje v pisni ali elektronski obliki ali po 

telefonu (pisno najkasneje v treh dneh, v primeru neposredne

• ogroženosti najkasneje v 24 urah).

• koordinacijo sodelovanja organov vodi center za socialno delo



PRAVILNIK

o opravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini 

pri izvajanju ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI (Ur. list RS št. 38/2011)

Pravilnik ureja pravila in postopke, način obveščanja ter organe 
obveščanja za usklajeno delovanje zdravstvenih delavcev pri 
izvajanju zdravstvene dejavnosti v zvezi z obravnavo nasilja v 
družini in se nanaša na:

• prepoznavanje nasilja v družini,

• pravila in postopke pri obravnavi žrtev nasilja,

• izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju nasilja v 
družini.



POSEBNO VARSTVO OTROK:

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.list RS 
69/04 - prečiščeno besedilo):

Ukrepi CSD:

• Odvzem otroka

• Oddaja otroka v vzgojni zavod, ali drugi osebi - CSD   sam       
ali v sporazumu s starši….

Ukrepi za zaščito otrok, ki jih CSD predlaga sodišču:

 Odvzem roditeljske pravice



INTERVENCIJE CSDS V PRIMERIH NASILJA V LETU 2014-62 

CSD (Vir: ISCSD 2014-SCSD):

2625 primerov različnih oblik nasilja: 

- 3689 žrtev 

- 2470 povzročiteljev nasilja



UDELEŽBA NA MDT (Vir SCSD, 2014):

MDT se je udeležil % Vabljen, ni 

prišel

%

ZDRAVSTV

O

19 58 14 42

ŠOLSTVO 37 97 1 3

POLICIJA 138 94 11 6

TOŽILSTVO 3 100 0 3

NVO 18 100 0 18



Delo v multidisciplinarnem, 

medinstitucionalnem strokovnem timu 

omogoča:



POT DO RAZBREMENITVE…..



PORAZDELITEV ODGOVORNOSTI



ISKANJE NAJBOLJŠIH MOŽNIH REŠITEV



DOSEGANJE SKUPNEGA CILJA



Hvala za pozornost in uspešno delo na 

področju razvoja multidisciplinarnega, 

medinstitucionalnega sodelovanja !!!



PARTNERJI PROJEKTA

SOFINANCERJA PROJEKTA


